
 

COMUNICADO 

A Associação Empresarial de Joinville – ACIJ, vem através do presente, comunicar aos seus 

Associados e comunidade que, diante da recomendação das autoridades de saúde e 

vigilância sanitária do país, para o enfrentamento e prevenção da pandemia global do 

COVID-19 (coronavírus) no Brasil, estabeleceu seu Comitê de Crise formado pela Diretoria 

da Associação, deliberando: 

Ficam suspensas a partir de hoje as reuniões do Conselho e, determinado 

internamente a suspensão e adiamento das reuniões de Núcleos, Gestão 

Compartilhada, eventos de Capacitação, Locações de Salas, bem como, a realização 

de grandes eventos organizados pelos Núcleos e Associados, que possam concentrar 

grande aglomeração de pessoas, na sede da ACIJ ou fora dela. 

As deliberações são válidas até o dia 12 de abril próximo, podendo se estender por 

maior prazo, conforme evolução da pandemia e determinações dos órgãos oficiais de 

saúde. 

Sabemos que neste momento, é importante reduzir as possibilidades de propagação do 

vírus, e que nos próximos meses, as chances dele se espalhar em nossa região aumentam. 

Tal medida preventiva visa preservar a integridade de todos que frequentam a ACIJ e da 

comunidade joinvilense. 

Estimulamos às empresas que possam divulgar ações de prevenção para evitar o contágio; 

disseminar os protocolos de prevenção oficiais de saúde; que acompanhem atentamente as 

orientações dos órgãos oficiais conforme evolução do vírus (fases de propagação), evitando 

medidas inconsequentes ou antecipadas.  

Ainda, para àqueles que apresentarem sintomas do COVID-19, com histórico de viagem 

para país com transmissão sustentada ou área com transmissão local nos últimos 14 dias, 

recomendamos procurar a realização de exames médicos, quarentena e/ou isolamento. A 

ACIJ considera a contratação de consultoria especializada em infectologia, para orientação 

aos Associados, caso necessário. 

Ato contínuo, ciente dos impactos econômicos que a propagação do vírus e ações de 

contenção possam representar, atuaremos junto aos órgãos de governo na defesa de 

medidas importantes para enfrentamento da crise, preservação da saúde e o menor impacto 

para economia nacional.  

Caso tenha participação prevista em atividades pré agendadas pela ACIJ ou tenha dúvidas 

quanto aos procedimentos a serem adotados, entre em contato conosco no 

acij@acij.com.br. 

A Diretoria 


